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Tag jernhesten
gennem Reformationen
TID: Hele 2017
STED: Østfyn
I 2017 er det 500 år siden, munken
Martin Luther startede Reformationen i
Tyskland. Det gav dønninger – også på
Østfyn, hvor den kongelige residensstad Nyborg lå i centrum af de
dramatiske begivenheder.

Fortidsmindedag:
Besøg jættestuen ved Sulkendrup Mølle
TID: Søndag den 30. april kl. 10.30
STED: Sulkendrupvej 1
MEDBRING: Solidt fodtøj, lommelygte
Gennem flere hundrede år brugte de første bønder enorme
ressourcer på at bygge stengrave til deres døde slægtninge.
I begyndelsen var det forholdsvis små gravkamre, de
såkaldte dysser, men omkring 3300 f.Kr. havde de udviklet
sig til store og komplicerede bygningsværker – de såkaldte
jættestuer, der er blevet kaldt Danmarks første monumentale
arkitektur.
I 2014 blev jættestuen ved Sulkendrup restaureret, så det nu
igen er muligt at komme ind i kammeret. Museumsinspektør
Malene Beck fortæller om de første danske bønder, deres
særprægede gravskikke og de imponerende stengrave.

Tag med Østfyns Museer rundt i
Reformationen på Østfyn, og nyd de
bølgende og smukke landskaber på to
forskellige Reformationscykelruter. Fra
hellige, katolske relikvier i sognekirker
over prægtige herregårde til kongemagtens centrum i Nyborg – den første
danske reformationshovedstad – med
Nyborg Slot som udgangspunkt for
Christian III’s nye protestantiske rige.
Hent rutekort til reformationen udgivet
af Østfyns Museer på Turistkontoret
eller i museumsbutikken.

Foredrag:
Reformationen
og det dynastiske spil
TID: Onsdag den 19. april kl. 19.00
STED: Riddersalen, Nyborg Slot
Museumsdirektør Erland Porsmose
fortæller om dynastiske stridigheder
og indførelsen af den lutherske tro i
perioden 1523-1544.

Foredrag:
Pigerne på Sprogø

TID: Onsdag den 10. maj kl. 19.00-21.00
STED: Aktivitetshuset, Sprotoften 1
TILMELDING: Stig Bjarne Jensen, 20 55 21 63 eller
stig@sprotoften.dk

Vi skal høre historien om kvindehjemmet på
Sprogø og om nogle af skæbnerne. Men vi skal
også høre om baggrunden for anstalten og om
hverdagen for beboerne samt om lukningen
i 1961.

Christian Keller, overlæge ved de Keller’ske
anstalter, oprettede i 1923 internatet på Sprogø for
åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. Internatet
eksisterede til 1961.

Foredraget er ledsaget af mange samtidige og
nutidige billeder. Foredragsholderen, Carsten
Egø, er uddannet historiker fra Odense Universitet.

Nyborg skyder sommeren ind
TID: Torsdag den 11. maj kl. 17.00-21.30
STED: Nyborg Slot og vold
For yderligere oplysninger se dagspressen!

Foredrag:
Den romantiske have
TID: Torsdag den 18. maj kl. 17.00-18.00
STED: Johannes Larsen Museet
PRIS: 90 kroner inkl. et glas vin
TILMELDING: Man skal booke billet på www.ostfynsmuseer.dk
– Johannes Larsen Museet – Haveforedrag – Den romantiske have
Susanne Vind fra Sanderumgaard fortæller havens historie.
Foredraget er en fin optakt til foreningens udflugt til Den
Romantiske Have, Sanderumgaard, den 10. juni.

Kulturnat med
udgivelse af Nyborg –
før & nu 2016
TID: Fredag d. 19. maj kl. 19.30
STED: Nyborg Slot
Øvrige arrangementer, se dagspressen
Et af aftenens/nattens mange
kulturelle arrangementer er den
traditionelle udgivelse af vores
årsskrift. Mød frem, hør en af
forfatterne præsentere sin artikel,
og afhent årsskriftet. Samtidig er
der mulighed for at betale
kontingent – 260 kroner, gerne lige
penge – og få sit medlemskort.
OBS! Udleveringen af årsskriftet
finder først sted efter
præsentationen.

Busudflugt til Sanderumgaard og Davinde
TID: Lørdag den 10. juni kl. 10.00-ca. 16.30
STED: Parkeringspladsen bag Nyborg Slot
PRIS: 100 kroner, som betales i bussen
MEDBRING: Madkurv og evt. eftermiddagskaffe
TILMELDING: Senest den 1. juni til kasserer Peter Engel
Turen går først til Bystævnet i Davinde, hvor vi skal se
Danmarks mest berømte lindetræ (også kaldet
»Flødebolletræet«), som blev plantet i 1816 af Johan Bülow
fra Sanderumgaard som en gave til byen. Formålet med
festpladsen var at gøre bønderne lykkelige. De skulle ikke
blot slide og slæbe, men også have ret til at feste og fornøje
sig, og rundt om lindetræet kunne de få sig en svingom.
Johan Bülow ligger begravet ved Davinde Kirke, som vi
også vil kigge ind i. Her bliver der lejlighed til nok en gang
at belyse samspillet mellem en landsby og en herregård og
høre lidt mere om Johan Bülow, som i 20 år (1773-93) var
kammerjunker hos kronprinsen (den senere Frederik VI).
Efter opholdet i Davinde kører vi til Sanderumgaard, hvor
vi skal vi besøge Den Romantiske Have, som med vand,
bøgekroner og buske tager imod sine gæster og drager
dem ad snoede stier med både pavilloner og kanaler.
Vores besøg i Den Romantiske Have starter med, at vi
nyder den medbragte mad under de høje træer med
fuglekvidren i baggrunden og udsigt over de smukke
kanaler og søer, inden vi på egen hånd har god tid til at
udforske haven. Skulle vejret blive dårligt, vil der også
være mulighed for at spise indendørs; men haven er fuld
af gode picnicsteder.

Haven er en af de første af sin slags i
Danmark, oprindeligt etableret af
samme Johan Bülow i perioden 17931828. Havens areal er 15 hektar,
og af den oprindelige udformning
eksisterer stadig hytterne »Tankefuld«
og »Sommerlyst«. Arealet bindes
sammen af et større kanalsystem på
ca. 2 km, som samler øer, plæner og
park.
En vigtig del af en landskabelig
stemningshave er de mange
monumenter, der er med til at
iscenesætte naturen. Hele tiden skulle
den romantiske vandrer på sin gang i
haven få stemt sindet, blive overrasket
eller blot føle anledning til fordybelse
og kontemplation. Sådan skulle det
også være i Bülows have. Derfor lod
han i overensstemmelse med den
romantiske haves forskrifter små
monumenter, beskedne hytter og
pavilloner opføre. Et tempel blev
oven i købet dedikeret til guden Pan.
Susanne og Erik Vind, som er sjette
generation på Sanderumgaard, har
siden 1990’erne arbejdet på
restaureringen af Den Romantiske
Have. Kort, tegninger, breve og
lignende blev fundet frem og en
masterplan udformet for, hvad der
skulle ske. Vandet er havens særpræg,
og derfor påbegyndtes i 2001 en
udgravning af kanalsystemet.
Herefter kom en rekonstruktion af
stier og veje samt en restaurering af
pavillonerne »Sommerlyst« og
»Tankefuld«. Haven blev vækket af
sin tornerosesøvn, og en drøm gik i
opfyldelse for familien Vind, da den
blev indviet af dronning Margrethe i
maj 2010.

Danehof Marked
TID: Lørdag den 1. og søndag den 2. juli
– se nærmere i dagspressen!
STED: Vold, slot by og kirke – se nærmere
i dagspressen!

I lighed med de foregående år vil vi meget gerne
have medlemmernes hjælp i vores bod. Der vil blive
tale om lørdag kl. 10.00-17.00 og søndag kl. 10.0016.00. Der vil hele tiden være et bestyrelsesmedlem
til stede i boden. Tilmelding til kasserer Peter Engel,
om hvornår og hvor længe I kan deltage.

Referat af generalforsamling 2017
1. Valg af dirigent
Tove Jensen valgt.
2. Formandens beretning
Beretningen kan læses i den kommende
Nyborg – før & nu 2016. Beretningen blev
taget til efterretning.
3. Beretning fra interessegrupper
Udgik.
4. Regnskab 2016
Årets overskud var på 52.554,60 kroner.
Formuen var pr. 31.12.2016 på 205.806,06
kroner. Regnskabet godkendt. Det kan
rekvireres hos kassereren.
5. Budget og kontingent 2017
Bestyrelsen foreslog kontingentstigning på
10 kroner til 260 kroner for almindelige
medlemmer foranlediget af, at det er aftalt,
der skal være ens kontingent i de to
museumsforeninger under Østfyns
Museer. Desuden en kontingentstigning på
50 kroner fra 450 kroner til 500 kroner for
firmamedlemmer. Vedtaget. Budget
godkendt. Det kan rekvireres hos
kassereren.
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
og to suppleanter
Opstillet var bestyrelsesmedlemmerne Ivar
Hviid, Rasmus Agertoft og Erik Press. Alle
genvalgt.Som suppleanter valgtes Jørn
Lohmann som 1.-suppleant og Torben
Kragh Jensen som 2.-suppleant.

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Til revisorer valgtes Frank Sørensen og Benny
Collenburg. Til revisorsuppleant valgtes Gerd
Nellemann.
8. Indkomne forslag
Der blev vedtaget følgende ændringer til vedtægterne:
§1: Foreningens adresse Frederik VII’s Hus, Slotsgade 34.
ændredes til
Stendamsgade 9.
§3: og til de museer m.v., der indgår aftale med
foreningen herom.
ændredes til
ligesom der kan indgås særaftaler med andre museer.
§4 stk. 5: Bestyrelsen vedtager desuden hvilke
medlemmer, der skal indtræde i bestyrelsen for den
selvejende institution Østfyns Museer.
ændredes til
Foreningen udpeger via bestyrelsen tre medlemmer til
bestyrelsen for Østfyns Museer, hvoraf mindst to er valgt
af bestyrelsens midte.
9. Eventuelt
Intet.

Bestyrelsen for Nyborg Museumsforening
Formand: Ivar Hviid – 65 31 31 37 – ihv@aagaardadvokater.dk
Næstformand: Rasmus Agertoft – 40 59 90 95 – r@smusagertoft.dk
Kasserer: Peter Engel – 40 31 63 56 – peter.engel@skolekom.dk
Sekretær: John Maalø Larsen – 65 31 58 16 – billum@larsen.mail.dk
Anne-Berit Høj Nielsen – 65 30 30 32 – abhn@mail.tele.dk
Elin Høj Jensen – 65 31 27 66 – ehoj@privat.dk
Erik Press – 65 31 05 50 – epr@c.dk
1.-suppleant: Jørn Lohmann – 53 80 20 46 – 5800lohmann@gmail.com
2.-suppleant: Torben Kragh Jensen – 27 17 72 73 – torbenkj@mail.dk

